
 

Algemene Voorwaarden  

1. Inleiding 
De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen 
(natuurlijke en rechtspersonen) die voor HOLTKAMP Juristen werkzaam zijn of zijn geweest. 

2. Opdracht 
2.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW uitsluitend 
aanvaard en uitgevoerd door HOLTKAMP Juristen.  
2.2 De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst 
van opdracht door de jurist of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per 
brief, fax, e-mail of WhatsApp. 
2.3 De aanvaarde opdracht leidt voor HOLTKAMP Juristen tot een inspanningsverbintenis, niet tot 
een resultaatsverbintenis. 
2.4 Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht 
wordt gegeven door een ander dan de cliënt, zijn opdrachtgever en cliënt beiden aan deze voorwaarden 
gebonden en hoofdelijk gehouden tot betaling van al hetgeen aan HOLTKAMP Juristen in verband 
met de verrichte werkzaamheden toekomt. 
2.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende – en 
vervolgopdrachten. 

3. Declaratie  
3.1 Het tarief is hetgeen elektronisch wordt bedongen, tenzij anders is overeengekomen, en alle 
bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders aangeboden.  

4. Voorschotten en verschotten  



4.1 HOLTKAMP Juristen is gerechtigd om zowel voor de aanvang van haar werkzaamheden als 
tussentijds, van de opdrachtgever cliënt te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Dit 
voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen 
rente vergoed.  
4.2 Door HOLTKAMP Juristen ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten (kosten, 
griffiegeld, etc.) zullen in beginsel nadat deze bij HOLTKAMP Juristen in rekening zijn gebracht, aan 
de opdrachtgever worden doorberekend indien vooraf aangegeven.  
4.3 De werkzaamheden worden in principe in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 
dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. HOLTKAMP Juristen is gerechtigd haar 
werkzaamheden ook tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Bij gebreke van tijdige 
betaling is HOLTKAMP juristen bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en is de opdrachtgever 
vanaf 14 dagen na de datum van de declaratie de wettelijke (handels-)rente verschuldigd, alsmede de 
redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten worden gesteld op 15 % van 
de hoofdsom met een minimum van € 100,-.  
4.4 Indien de opdrachtgever een opdracht tussentijds annuleert, is een vergoeding voor de reeds 
verrichte werkzaamheden verschuldigd. Deze vergoeding wordt vastgesteld op basis van de bestede 
tijd, vermenigvuldigd met het op dat moment geldende uurtarief, met een minimum van € 350,- 
exclusief 21% btw. Indien het bezwaar reeds is afgerond, wordt het vooraf overeengekomen tarief in 
rekening gebracht. 

5. Archivering  
5.1 Na beëindiging van de zaak zal het dossier worden gearchiveerd. Vijf jaar nadien zal het dossier 
worden vernietigd.  

6. Registratie, geheimhouding en ICT  
Er kan van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel 
tegenstrijdig belang (met u als cliënt). Daartoe gebruiken wij enkel de noodzakelijke gegevens om dit 
na te gaan. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-
mail) en realiseert zich dat ondanks alle door kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er 
geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden. 

7. Aansprakelijkheid en opdrachten 
7.1 Iedere aansprakelijkheid van HOLTKAMP Juristen is beperkt tot schade die de opdrachtgever 
heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming indien de schade het gevolg is van 
grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van HOLTKAMP Juristen. 
Aansprakelijkheid blijft tevens uit indien schade is geleden ten gevolge van handelingen die op 
uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht. 
7.2 HOLTKAMP Juristen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Indien en voor zover 
door HOLTKAMP Juristen ingeschakelde derden aansprakelijkheidsbeperkingen hanteren, is 



HOLTKAMP Juristen gemachtigd deze namens de cliënt en\of opdrachtgever te aanvaarden. Voor 
zoveel nodig wordt dit door HOLTKAMP Juristen hierbij bedongen.  

8. Kenbaarheid Algemene Voorwaarden  
8.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op en te downloaden van de website van 
HOLTKAMP Juristen: www.snelrijbewijsterug.nl. Op verzoek wordt gratis een exemplaar 
toegestuurd. Naast HOLTKAMP Juristen kunnen alle personen die bij de opdracht zijn ingeschakeld 
op deze algemene voorwaarden een beroep doen.  
8.2 HOLTKAMP Juristen heeft steeds het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen. 
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